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'Op elke derde elpee die David Bowie maut 
is de weg die hij ingeslagen is, helemaal uit
gefilterd. Bij ons schijnt er ook een vastom
lijnd patroon in die richting te wijzen. Op de 
eerste drie Rush-elpees zw!erf de muziek al
Ie kanten uit. De luisteraar moest zich er bij 
voorbaat al voor open stellen, werd niet in 
zijn eigen stemming "aangevuld". Onze 
vierde elpee, a 11 a. was duidelijk hetgeen we 
zochten: een sterke gitaar/bas/drurns-aan
pak van het fenomeen hardrock, met veel 
dynamiek, tempo- en melodieveranderingen 
en een boel fantasie. Van daaruit zijn we syn
thesizers in de band gaan halen en in onze 
pogingen nieuwe stijlen van spelen en songs 
schrijven af te tasten, ontbeerde de elpee A 
Farewell To Kings een eenduidig gezicht. 
< emispheres had daar eigenlijk ook nog 'n 
;( etje onder te lijden. Oat was de moeilijkste 

pee die we ooit opgenomen hebben. De 
eeen waren er weI, maar lieten zich moei-

. k combineren. We zaten aan het einde van 
n lange tournee en waren gedwongen al 
drie weken - waarin we het complete 

ateriaal moesten schrijven - de studio in te 
. en. Bovendien was de muziek op die 

'lk ben aile Dude Wereld-boeken 
en de mentaliteit waarop ons 
vroegere werk gebaseerd was, 
ontgro id' 

DI 
vijand ook duidelijker zichtbaar: commer
cieel worden, uitverkoop houden en je over
geven aan datgene wat de platenmaatschap
pij van je verlangt. Maar of het net ala toen de 
platenmaatschappij is die je vertelt welke 
richting je in moet slaan of het is een schare 
fans, je kimt er niet aan toegeven. Anders 
verdwaalje ... ' 
Nu hee/t Signals minder verkocht dan de vo
rige. 
'Oat is niet waar. Die constatering wordt 
voornarnelijk bepaald door jouw opvatting 
van de muziek die jij graag zou willen horen. ' 
Ik vael me daarbij enigszins gesterkt door de 
Billboard-noteringen. 
'Daar staan geen feiten in. Ik wil niet de slim
me jongen uithangen, maar ik weet toevallig 
weI hoe die lijst werkt: dat is z6 'n politieke 
spiraal van manipulaties... Als ik je die zou 
proberen te beschrijven denk je waarschijn
lijk dat ik cynisch of paranoiae ben. Laten we 
het maar houden op de constatering dat de 
Billboard-hitlijst niks met muziek te maken 
heeft en zeer weinig,met de verkoop van een 
plaat. ' 
Betreifende de muzikale koers: zullen key
boards in de taekomst een nog meer prami
nente ral gaan vervullen? 
'Dat betwijfel ik. Maar het laat zich moeilijk 
voorspellen. Op het moment dat we het ma 
teriaal gaan schrijven, beginnen we helema II 
fris. ,En gaan we niet eerst zitten bereken( II 
welk percentage van ons publiek een b 
paalde song weI of niet ziet zitten, wat de 
platerunaatschappij er van zal zeggen, of de 
discJockeys het leuk zullen vinden ... Hoe kun 
je dat een arm en onschuldig liedje in gods
naam aandoen? Een onbevlekte song, ont
sproten aan je eerlijkste voorkeuren? Het is 
Uberhaupt moeilijk om de verwachtingen van 
and r n te I d n. Maar het is slecht om t 
J 10 I n d t b ntwoorden.' 
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rod< & roll, het zijn geen vrijgevodrten rebellen, 
sdlOolmeesters. Neil Peart is hoofdon

INOOrdenOOek in de finkerhand, de 
de redrter. Wanneer ik zijn kIasIokaal betre

den er muziek uit zijn walkman. Let's Dance. 
David Bowie. Ik ben fidrtefijk verrast. Voor Pearl is de pa
rallel met Rush duidefijk. 

aat het meest complexe wat we ooit ge
hebben. We hebben onszelf dan ook 

ettend moeten forceren. Muzikale uitda
gingen zijn prima, maar als je jezelf bijna 
vernietigd om ze te kunnen volbrengen .. . Dat 
is het ailemaal niet waard. Gelukkig stralen 
de spanningen en de moeite niet van de plaat 
af. Hemispheres was een sneile definitie van 
de integratie van keyboards in de band en 
leidde tot een serie andere veranderingen. 
Pennanent Waves was weer een erg twee
slachtig album. We stonden toen eigenlijk met 
Mm voet in een nieuwe, en met de andere in 
de oude stijl. Moving Pictures was daarop erg 
definitief. Het heeft een eenheid, een be
paalde continuileit. We wisten de toetsen in 
een bepaalde context te plaatsen die de stij! 
van songschrijven, waar we op Pennanent 
Waves mee begonnen waren, b eter de d 
uitkomen. Onze laatste elpee, Signals, is 
weer een stap terug naar de dualistische si
tuatie. We proberen zoveel verschillende 
muziekstijlen te doen sarnensmelten, zoveel 
benaderingen bij het songschrijven, zoveel 
variaties in het bespelen van onze instru
menten ... We hebben die plaat veelvuldig 
geevalueerd, de afgelopen tijd. We moeten 
beslissen welke onderdelen van Signals we 
moeten doortrekken en welke als experi
ment kunnen worden beschouwd. Dat gaat in 
heel vage bewoordingen, maar omdat we al
ledrie zo diep in de muziek zitten weet ieder 
waar we het over hebben.' 
Veel fans zijn teJeurgesteld door het accent 
op keyboards bij die Signals-elpee. 
'Dat overkomt ons natuurlijk steeds als we 
een nieuwe weg inslaan. En dan praten we 
niet eens over verschillende geestelijke ni
veaus van mensen of de mate van trouw van 
de fans. Dergelijke opvattingen worden 
voornamelijk bepaald door de achtergrond 
van de mensen individueel. Maar wij moesten 
gewoon veranderen. We vechten continu 
tegen onze grootste vijanden. Routine en 
formules. Dat kun je niet passief doen. Aanval 
is de beste verdediging.' 
Wat is het grate gevaar precies? 
'De constatering dat de zaken lekker lopen: 
we hebben een fijne eigen stijl, we zijn suc
cesvol. Het is dodelijk om daarmee genoe
gen te nemen. Onze eerste zes, zeven elpees 
zijn gemaakt onder zware druk. Toen was de 

je dat een arm en onschuldig liedje in gods
naam aandoen? Een onbevlekte song, ont
sproten aan je eerlijkste voorkeuren? Het is 
iiberhaupt moeilijk om de verwachtingen van 
anderen te raden. Maar het is slecht om te 
proberen daaraan te beantwoorden. ' 
jullie hebben geen vij/jarenplan met deze 
band. 
'We hebben geen vijfmaandenplan, geen 
vijfwekenplan. We plannen wei wanneer we 
gaan opnemen, of songs gaan schrijven, 
maar niet wat we zullen gaan doen. Dat kan 
niet. De muziek verandert te snel. We staan 

et heel arrogant buiten de maatschappij. 
e luisteren naar en worden bemvloed door 
dere muzikanten. Hoe zou je dan kunnen 
ggen wat je over vijf jaar speelt?' 
Signals net als vroeger vanuit een con

ptgedachte opgebouwd? 
iet in ontwerp, maar' achteraf kwamen we 
t de ontdekking dat er een duidelijke rode 
aad aanweziq was. Het materiaal verte-

'lk lOU de sereniteit van de 
Oosterse We reid willen koppelen 
aan de passie van de Derde 
Wereld' 

nwoordigt een jaar van je leven en wordt 
schreven in een maand van je leven, dus 

n er onderling altijd relaties en soms zet ik 
bewust in scene. Door een zinsn d In 

een bepaalde song te gebruik n n in n 
volgende te laten terugker n. Nis t dat ik met 
gefronste wenkbrauwen alledei kruis-refe
renties probeer uit te werken, maar toen ik 
New World Man als laatste nummer voor de 
plaat bijdroeg, heb ik elementen uit aile 
songs bijeen geschraapt om die song en in
direct de hele elpee te laten sarnenvloeien. 
Uit Signals spreekt een continuileit in het he
dendaagse leven, vooral in Noord-Amerika. 
Er wordt gesproken over de achtergrond van 
het land: Subdivisions die het totaal maken, 
gerelateerd aan de manier waarop wij drieen 
- en veel van onze fans - opgegroeid zijn. 
The Analog Kid schetst het weggroeien uit 
die achtergrond, het streven naar iets beters, 
iets interessanters, kortom de hele puberale 
problematiek. En de rest van de elpee vloeit 
door diverse fasen van het Moderne Leven 
heen.' 
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w strument. De keuze die ik met teksten maak, 
Z heb je ook bij een saxofoon- of gitaarsolo. 
~ Fraseren is een van de fundamentele ge
z neugten van het muziekmaken. Dat geldt ook 
~ voor drumrnen. Je kunt je aanpak van het r it-

me helemaal wijzigen, een maat korter of 
langer doen lijken, terwijl het tempo gewoon 
hetzelfde blijft. ' 
Je hebt er een hekel aan gefotografeerd te 
worden. Hoe komt dat? 
'Ik heb er geen hekel aan gefotografeerd te 
worden, ik wi! die foto's aileen niet gepubli
ceerd zien. Dat is een verschi!. Als een vriend 
een foto van me wi! maken, dan is dat een 
amicaal gebeuren. Wanneer vreemden mijn 
foto nemen, word ik vermoeid van het ge
volg, van die vreemdelingen die mijn gezicht 
kermen omdat ze dat in de krant gezien heb
ben. Ik ben niet graag beroemd.' 
Bij beluistering van Rush, heb ik juist steeds 
de indruk dat je die bewondering wil uitJok
ken. Conflicteert dit niet met het voorafgaan
de? 
'Ik heb er geen bezwaar tegen beroemde 
hersenen te hebben. Of beroemde handen. 
Ik wi! aileen geen beroemd gezicht. Dat is 
geen verwerpen van waar we voor staan. We 
worden gerespecteerd als muzikanten. Dat 
kun je niet ontkennen en het is vleiend. Maar 
h t hebben van een bekend gezicht is totaal 
b -t kenisloos en veroorzaakt enkel opwin
ding en teleurstellingen. Dus ga ik dat niet 
vo d n. Ik hou weI van intervi WS, praat 
graag met mensen, maak graag geluid, maar 



ee.' 
bent zelf ook degene die ·tussen die cuItu
n inzwabbert. 

zou dat wei willen zijn. Beide achtergron
n zijn in principe go ed, ze zijn alleen 

oeilijk te verenigen en dat heeft in Amerika 
veel problemen opgeleverd. Ze hebben 
ar niet aileen geprobeerd om verschillen-
rassen te combineren, maar ook verschil-

'Soms moet ik Geddy uitleggen 
hoe hij de teksten moet inpassen' 

nde levensvisies. Er is een elementair ver
hi! in de manier waarop de mensen 's och
nds wakker worden, hoe je tegen het leven 

ijkt. Wat voor waarde je aan iemands 
leven hecht, wat je in dat leven zou willen 
bereiken en wat de bedoeling van het leven 
in essentie is. Ik zie geen manier om dit ailes 
in de maatschappelijke basis te verenigen en 
ik probeer de wereld ook niet van de onder
gang te redden. Maar ik voor mezelf zou 
graag de sereniteit van de Oosterse wereld 
gekoppeld willen zien aan de gepassioneer
de maar relaxede houding van de Derde 
Wereld-mensen, zelfs alleidt die hartstocht 
daar no'g tot bloederige en wrede extremen.' 
Dat kun je ook terugkoppelen op muziek? 
'Absoluut. Ik ben een reggaefan, de muziek 
van de Derde Wereld heeft een fundamente
Ie plaats in mijn liefde voor ritme. Maar tege
lijkertijd hou ik van Westerse stadsmuzieken 

probeer die combinatie in evenwicht te krij
gen.' 
Tn n song Is Ch mi try probe r j It lfs t 

/} Iy n JJ in! rill mJ Jljk j ! ~ S 

II II I/wn 1 In II<: t .1tl 11. VJlld} IJI ! el l! /1 
d 1m w I II I v r I? 
'D I I :G t d l\ , ! n n ell m!ouB, 
no h n w t ns h pp r, M at n t ala in 
Vi/B) Sci nc , w at ik alektronisch vakidoom 
gabruik, hab ik hier voor chemische termen 
gekozen. Taal ia in deze sectoren nog in een 
ontwikkelingsfase .. Ze heeft de neiging om 
erg koud en geiSoleerd van de maatschappij 
te klinken, terwijl de wQorden dat in werke
lijkertijd hou ik van westerse stadsmuziek en 
lijkheid niet zijn. Ik heb geprobeerd dat vak
idioom 'op te warmen' . Het is leuk om ze uit 
hun klinische omgeving te halen en ze op sex 
van toepassing te laten zijn. Chemistry gaat 
gedeeltelijk over wat er zich tussen ons 
en over wat er gebeurt tussen twee mensen 
van verschillende sekse. De overeenkomst is 
'dat beide groepen een onderlinge affiniteit 
hebben. En voor mij maakt het geen verschi! 
of die elektronisch windt doorgegeven, 
chemisch of lichamelijk. Het belangrijkste is 
dat het gebeurt. De song is ook niet analy
tisch, ik beschrijf het aileen op een andere 
manier. En de vorm van de woorden brengt 
met zich mee dat ze op een andere manier 
gezongen kunnen worden, zodat de songs 
weer op een andere manier geschreven 
kunnen worden.' 
'A1s Geddy je teksten zingt, moet hij alJe mo
geJijke Iratsen uithaTen om ze in de muziek in 
te kunnen passen. 
'Dat is opzet. Want noch ala tekstschrijvers, 
noch als componisten willen we vervailen in 
tera-tera-tera, tera-tera-tera. Ik heb wei eens 
bewust voor een dergelijke kinderlijke vorm 
gekozen, maar laten we wei wezen, na al die 
tijd weet ik beter. Het is interessanter om ook 
in de ritmische aanpak van teksten je fantasie 
te laten werken. Mede doordat ik drummer 
ben, zie ik die dingen sterk in een ritmische 
context. En ala ik teksten schrijf, zit dat ritme 
erin. Soms moet ik aan Geddy uitleggen hoe 
het in te passen val!, maar dan blijkt al snel 
dat hij weer interessanter manieren heeft om 
het uiteindelijk t~ zingen. En zoals jij die zij
stapjes al aanhaalt, zo is de mogelijkheid van 
de zanger om bepaalde noten aan te houden, 
of om sneile en langzamer fraseringen achter 
elkaar te plakken aileen maar groter gewor
den. 
'Zang biruien Rush is gewoon een extra in-

'Ik heb verantwoordelijkheden; ik 
kan niet zomaar blindelings op die 
kit gaan zitten rammen' 

wone, menselijke hoedanigheid hoeft het 
et voor me. Dan is het namelijk enkel mijn 
zicht wat telt. En ik heb nooit een ster wil

n zijn. Heb er altijd een hekel aan gehad, 
dus voel geen schuld, als ik het " stardom" 
verwerp.' 
In een artikel 'van Kees Baars stond enkele 
jaren geleden dat het succes voor Rush best, 
weI eens het einde van de band zou kunnen 
betekenen. Dat punt is tot op heden nog niet 
bereikt? ' 
'Ik zou zeggen dat we continu tegen die 
keuzen aankijken en ermee worden gecon
fronteerd. Het is het enige gedeelte van mijn 
vak wat ik niet leuk vind en dat kan makkelijk 
eens de overhand gaan krijgen. Ik heb me er 
af en toe al zo kwaad om gemaakt .. . En ik kan 
het systeem niet veranderen. Ik kan aileen 
proberen mezelf ervoor te beschermen.' 
Je hebt in ieder gevaT de mogeJijkheid om je 
agressie op je drums tel at te reageren. 
'Nee, dat kun je niet. Je moet jezelf continu 
beheersen. Agressie is een totaal spontane 
klap op ailes wat je maar raken kunt. Dat kan 
ik toch niet doen? Ik moet een song spelen. 
Ik heb verantwoordelijkheden. Ik zit achter 
de kit om op het juiste moment de snaredrum 
op een bepacilde manier te raken. Ik kan daar 
niet zomiiar blindelings op gaan rammen!' 
Heb je dan nooit het gevoel dat je even de 
Cozy Powell uit wilt hangen? 
'Dat gevoel heb ik misschien wei, maar ik zou 
er nooit aan toegeven. Dat is onprofessio
neeL Misschien doe ik dat thuis, maar ik ver
wacht niet dat mensen geld betalen om mij 
mijn agressie af te zien reageren. Dat zou 
heel unfair zijn tegenover een heleboel men
sen. Het hele publiek, plUs de mensen die 
worden verondersteld met je mee te spelen. 
Hoeveel man zou ik dan wei niet beledigen?'. 
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